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Vážení spoluobčané,
nové zastupitelstvo má za sebou půl roku činnosti
a po měsíci je tu opět čas, abych Vás informoval
o aktuálním dění v obci a na obecním úřadě.
V květnu jsme na údržbu obcí přijali dalšího
zaměstnance, pana Roberta Sárköziho, který bude
plně hrazen z úřadu práce.
Ve čtvrtek dne 28. 5. 2015 se konalo zasedání
zastupitelstva obce. Dobrou zprávou je, že nám byly
přiznány dvě dotace a to na „Hydrogeologický
průzkum – provedení nových vrtů“ a na „Vybudování
protierozního pásu“ (přírodní útvar, zadržující vodu
v krajině) na obecním pozemku uprostřed pole nad
Toulovem, kde voda z polí pravidelně zaplavuje
osadu Slunečná.
Koncem května jsem se sešel s Ing. Lubasem
a s projektantem Ing. Maryškou na Krajském úřadě
v Praze, abychom projednali další postup při
schvalování změny územního plánu. Krajský úřad
s návrhem změny souhlasí a následně se k němu
vyjádří Městský úřad v Benešově, odbor územního
plánování. Na podzim by pak mohlo dojít
k veřejnému projednání.
Další zajímavou schůzku jsem měl s projektantem
a odborníkem na řešení chodníků, který vypracoval
nabídku na vybudování chodníku od nádrže zhruba
k zámecké faře. Počítá s umístěním chodníku o šíři asi
1,5 metru po pravé straně směrem ke škole,
zatrubněním škarpy a uložením elektrického vedení
do země. Projekt bude vypracován za 73.000,- Kč
a na jeho základě obec zažádá o dotace na jeho
realizaci.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
zaslal na obecní úřad aktualizovaný seznam tzv.
„neznámých vlastníků“ k 1. 5. 2015, který je
zveřejněn rovněž na internetových stránkách obce.
Úřad žádá obec a případné žijící příbuzné
o součinnost při identifikaci vlastníků uvedených
pozemků v katastru obce Chotýšany. Jedná se zřejmě
zejména o nedořešená dědická řízení a nepřevedené

pozemky. Žádáme proto občany o spolupráci a sdělení
případných vlastníků.
Zhruba od poloviny května jsou na místním hřbitově
umístěny dva nové plastové kontejnery na tříděný
odpad, jeden žlutý na plasty (plastové kalíšky
od svíček, PET lahve, ostatní plasty) a druhý, zelený,
na sklo (skleněné svíčky, rozbité vázy a sklo). Kovové
vršky a kalíšky od různých svícnů a svíček sem však
nepatří, je třeba je oddělit a vhodit do provizorní
nádoby u kontejnerů. Dva stávající velké černé
kontejnery zůstanou na místě, ale budou sloužit již jen
pro ukládání bioodpadu rostlinného původu tj. zbytky
květin, hlíny, rostlinné výzdoby apod. Bioodpad bude
odvážen na kompost k Městečku. Jak jsme Vás již
informovali, není možné házet veškerý odpad
ze hřbitova do kontejneru na komunální odpad.
Žádáme proto důrazně občany a návštěvníky hřbitova
o důsledné dodržování třídění odpadů. Kontejnery
jsou řádně označeny.
V průběhu května byl proveden odečet vody
v jednotlivých domácnostech. Žádáme občany, kteří
ještě nezaplatili za vodné, o úhradu nejpozději do
konce června 2015, a to buď v hotovosti do pokladny
obecního úřadu v úředních hodinách nebo na účet
obce č. 320091319/0800, jako variabilní symbol uvést
číslo domu a do textu vodné 2014/2015.
V květnu se opět ukázalo jak frekventovaný
a nebezpečný je průjezd naší obcí, když v zatáčce nad
Kučerovými zapadl přívěs jednoho z kamionů poté,
co ho druhý při rychlém vjezdu do obce vytlačil.
Silnice byla v tu chvíli zcela neprůjezdná. Naštěstí
nedošlo k žádnému zranění ani k převrácení přívěsu
na přilehlou zahradu a dům, náklad byl přeložen
a nákladní automobil vyproštěn. Shodou okolností
jsem v poslední době řešil požadavek na povolení
vjezdů na stavební pozemky v této lokalitě, které
budeme muset vzhledem k dopravní situaci řešit
komplexně a s ohledem na budoucí možnou výstavbu.
V této souvislosti bude k jednomu již konkrétnímu
požadavku svolána schůzka se zástupci dopravní
policie, dopravního a stavebního odboru MěÚ
v Benešově, Správy a údržby silnic a obce, abychom

tuto situaci řešili. Ideální by bylo samozřejmě
rozšíření vozovky v těchto místech.

druhé dítě? .... Tak vidíte, že to byl nejen zábavný
výlet, ale mnohem více poučný – pro nás všechny….

Dne 18. 5. 2015 byla v obci Křemení nalezena fenka
labradora světlé barvy, velmi přítulná. Nikdo se o ní
dosud nepřihlásil a z důvodu vysokých nákladů na
umístění do útulku prozatím zůstavá v obci. Pokud
znáte majitele nebo o ni máte zájem, kontaktujte
Obecní úřad Chotýšany na tel. 371 796 231 nebo
774 706 587.

Až na pár klíšťat a nezralých neštovic, jsme se všichni
vrátili v pořádku. Výborné děti, krásné prostředí,
zajímavé výlety – co víc si přát, zase nám to vyšlo na
jedničku….

Z důvodu akutního nedostatku vody, vyhlašuje
obec Chotýšany zákaz zalévání, napouštění
bazénů, mytí aut a veškerého plýtvání vodou.
Zákaz platí do odvolání !!!
Všem dětem a učitelům přejeme úspěšné zakončení
školního roku a zároveň krásné prázdniny plné
nových zážitků a pokud možno bez úrazů.
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Naše škola na vícedenním výletě
Jako každý rok jsme vyjeli v termínu 25. – 29. 5. 2015
na vícedenní výlet. Tentokrát jsme zvolili vzdálené
Krkonoše – areál Mladé Buky.
Celkem odjelo 62 žáků a 11 dospělých - pedagogů,
rodičů, kamarádů. Areál nás překvapil svou
rozlehlostí, útulností, čistotou, vstřícností a … zimou.
Bohužel, nám počasí nevyšlo vstříc a tak místo plavek
jsme na sebe vršili trika, mikiny, bundy a večer si
přitápěli v přímotopech. Pan vedoucí ani nemrkl
a opravdu nám den co den topil. Určitě na naší
expedici nevydělal, protože v rozpočtu nám
kalkuloval letní provoz a z léta jsme viděli jen bazén
(vypuštěný) .
Jenomže nás nezastaví, mráz, déšť, vichřice – užili
jsme si výletu do ZOO ve Dvoře Králové,
pohádkového lesa, akčních her, Babiččina údolí,
zámku v Ratibořicích, bobové dráhy…prostě nabitý
program od pondělí do pátku.
Celý vícedenní výlet byl v duchu projektu Božena
Němcová a její tvorba, takže zábavnou a poučnou
formou do sebe děti dostávaly informace, které možná
ani vy nevíte…například: Váží to necelých 300 kg
a měří to téměř 8 metrů…co je to? ... No přece
anakonda …. nebo, kdo z vás ví, že bláznivá Viktorka
přežila Boženu Němcovou o šest let a porodila ještě

ZŠ a MŠ Chotýšany, Mgr. Daniela Bukovská

Milé ženy, maminky, babičky, tety, sestry a sousedky
Po sérii tří krásných večerů plných inspirace a tvořivé atmosféry, Vás chci znovu pozvat do
své dílny na …

… další TVOŘIVÝ VEČER

s malbou a tiskem na látku. Opět si budeme povídat, jak se barvy na textil používají,
vyzkoušíte si různé techniky malby a tisku a nakonec si namalujete hezkou látkovou tašku,
prostírku na stůl nebo tričko.
Moc se na vás těším.
Jitka Němečková

KDE: Chotýšany č. 26 (bývalý Stamat)
KDY: 16. 6. 2015 a 24. 6. 2015, od 19.00 do 22.00 hodin
PŘÍSPĚVEK: 190,- (barvy, zkušební látky, pomůcky na tisk a malbu, látková taška nebo prostírka na stůl)
INFO a přihlášky: Jitka Němečková, tel.: 774 195 794 nebo na www.ellaerba.cz

Vstupné se
u nás neplatí 

zve všechny příznivce sportovní střelby
27. 6. na střelnici do Chotýšan, kde se bude od 9 hod. konat
již 16. ročník Memoriálu Václava Sysla ve střelbě
na asfaltové terče.
Čerstvé uzené přímo z udírny,
chlazené točené pivo a
ostatní občerstvení zajištěno!!

1. ročník pochodu na Špulku
Dne 8. 5. 2015 uspořádali občané Městečka pochod na Špulku. Celkem se sešlo 18 občanů a 3 čtyřnozí mazlíčci. Sraz
účastníků byl u kapličky a po rozdání svačiny se všichni vydali na pochod. Počasí přálo, tak se šlapalo dobře. Ze
Špulky byl nádherný výhled do okolí, po menším odpočinku se účastníci vydali nazpátek do Městečka. Pochod byl
zakončen u klubovny opékáním buřtů a rozdáváním medailí. Už nyní se Městečko těší na další ročník pochodu na
Špulku.

Jana Hrstková z Městečka

Fotbalový turnaj pro mladší žáky
V neděli dne 24. 5. 2015 se konal v Chotýšanech fotbalový turnaj pro mladší žáky ročník 2002 a mladší. Turnaje se
zúčastnilo celkem 5 týmů z okresu Benešov.
Zápasy Sokola Chotýšany:
Sokol Chotýšany - FC Graffin Vlašim
Sokol Chotýšany - Sokol Teplýšovice
Sokol Chotýšany - Sokol Mezno
Sokol Chotýšany - Sokol Kondrac
Nejlepší střelec turnaje:
Nejlepší brankář turnaje:

1:1
4:2
1:4
1:1

(branka - Jan Kaprál)
(branky - 3x Martin Vrba, Jan Kaprál)
(branka - Pavel Hampešt)
(branka - Tomáš Tůma)

Mazour Tomáš (Sokol Mezno) 9 branek
Tichý Stanislav (FC Graffin Vlašim)

Výsledná tabulka turnaje:
1. Sokol Mezno
16 : 9
2. Sokol Chotýšany
7:8
3. Sokol Kondrac
10 : 11
4. FC Graffin Vlašim 12 : 11
5. Sokol Teplýšovice 11 : 17

10
5
4
4
4

Sestava Chotýšan:
Jandač
Martin,
Holejšovská
Lucie,
Holejšovská Petra, Toula Patrik, Tůma
Tomáš, Vrba Martin, Kuneš Vojtěch, Jelínek
Martin, Kaprál Jan, Sysel Zdeněk, Hampešt
Pavel

Martin Vrba - trenér

Hasiči v Kozmicích
Poslední květnový víkend byl pro chotýšanské dobrovolné hasiče ve znamení požárního sportu. Letošní rok patřil
pořadatelům z Kozmic, kde se závody uskutečnily. Tradiční ranní sraz u hasičské zbrojnice v Chotýšanech zbystřil
nejeden místní občan a tudíž již ráno mnozí z Vás věděli, že odjíždíme do víru boje. Až posléze se ukázalo, že výraz
„vír boje“ bude pro tento den naprosto doslovný. Po 2leté odmlce se k mužstvu mužů připojilo družstvo žen, které již
léta jezdí v téměř „na chlup“ neměnné sestavě a čímž tedy oproti družstvu mužů zabředá do férové
nostalgie…nicméně, po příjezdu na nově vybudované tréninkové hřiště hasičů z Kozmic se nám začalo kazit počasí,
což nám po zkušenostech z předchozího roku přineslo určitá úskalí.
Družstva mužů odstartovala soutěž v plné parádě a to během na 100m překážek, kterého se ujal Standa Kůt s velmi
slušným a nakonec i nejlepším časem z našeho pánského družstva. Nutno zmínit, že právě v Kozmicích se objevila
novinka pro náš okrsek zatím neuskutečněná a sice „dvoudráhový“ rozběh na 100m překážek. Závodník tak měl
možnost poměřit síly nejen sám s překážkami na trati, ale zároveň s protivníkem ve druhé dráze. Pro někoho
motivace, druhý šílel zděšením…což jistě pocítil i nový člen soutěžního-pánského družstva Michal Bula, který pro
zkrat techniky musel běh na 100m absolvovat hned dvakrát. Po skončení 100m překážek mužů pokračovala
disciplína pro družstva žen. Naše družstvo žen si pro tento rok vylosovalo číslo 5 z celkových 8 soutěžních družstev,
muži číslo 14 z celkových 17 zúčastněných.
Počasí nám však nadále nepřálo a silný vítr doprovázel déšť, který zapříčinil fakt, že závod na 100m překážek pro
ženy byl odstartován bez výběhu na kladinu. Tudíž pozornost závodnic směřovala právě na provedení výborně
splněné techniky a také rychlý běh. Myslím, že až na výjimky se nám právě tato pozornost (s ohledem na náš věk ,
zdravotní stav, zkušenosti a další pozitiva) celkem podařila udržet. V rámci požárního útoku naši muži obhájili svou
zkušenost a profesionalitu. Ač to v závěru jak se říká opravdu „smrdělo“, požární útok dokončili a to s velmi dobrým
časem, díky němuž získali krásné 5. místo v celkové soutěži. Ženy na tom byly o poznání hůře. Ano, každý rok holt
není posvícení a již několik let jsme nepřivezly žádný pohár. Jinak tomu nebylo ani letos ba naopak. Požární útok se
nám (ač tuto disciplínu bereme jako naši královskou) opravdu nepovedl a tedy „výstřik“ na plechovky byl pro nás
spíše utrpením než slastí. Letošní rok jsme si z této disciplíny odvezly „Nko“ čili jsme se nekvalifikovaly do průběhu
celého závodního dne. Zažily jsme pocity a chvilky opravdového smutku, zoufalství a nakonec i vzteku. Kdo z Vás
se byl někdy podívat na požárních závodech chotýšanských dobrovolníků za posledních 5 let? Ten, kdo si může
udělat fajfku jako splněno, jistě viděl nebo mu bylo naznačeno, jak tyto hasičské-dobrovolné závody v požárním
sportu začínají fungovat. Z kdysi naprosto montérkových, lodičkových uniforem se dresscode změnil na běžecké
maratonce a to doslova. Družstva vyřádkovaná ve sportovních dresech, elasťákách, módních soupravách plných
barev a značek. Hadice, pro nás luxusně ojíněné vším, co jim hasičárna dává a dodává se u jiných družstev pere
o barvy, nové doplňky a jiné. Skončím u mašiny jako takové. Víte, kolik let je té naší? Že ne? Zeptejte se Rádi
Nouzi, kolik 4 ročních období má za sebou, kolik energie, síly, peněz a vybraných slov naše mašina zažila. A jak jsou
na tom ostatní obce a jejich mašiny? Věřte, že pro nás naprosto nepochopitelně dobře, lépe! Proč se tím zaobírám
a hovořím o tom, je tedy zřejmé. Situace pro samotné závodění je pro nás díky těmto ohledům již jiná. Naše vybavení
nám neumožňuje dosahovat výsledků takových, abychom v této době šlapali na paty našim soupeřům. Věřte, nelze.
A proto budeme konat kroky, abychom šli s dobou a snažili se držet krok se svými soupeři. Nelze slíbit, že budeme
všichni běhat v elasťákách, ale pokusíme se minimálně držet krok s technickým vybavením ostatních obcí a jejich
hasičským sborem.
Zachovejte nám přízeň a budeme se s Vámi těšit na další akci, které se jako patroni již po léta držíme. Přijďte s námi
15. 8. 2015 posedět a užít si pohodový den
na prasečí hody do areálu fotbalové hřiště
v Chotýšanech.
Sestavy mužstev:
Muži: Slávek Kovář, Ráďa Nouza, Honza
Řezníček, Milan Matoušek, Stanislav Kůt,
Michal Bula, Vladimír Škoda, Kuba Štoural
Ženy: Irena Pošmurná, Milena Šíchová,
Klára Starostová, Jana Hesová, Martina
Klauzová, Kristýnka Nouzová, Monika
Matoušková
Za SDH Chotýšany
Klára Starostová

Usnesení č. 5/2015
ze zasedání zastupitelstva obce konané 28. 5. 2015 od 1800 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany

1) schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

pronájem obecních pozemků p. Vojtovi na pět let za roční pachtovné 1.800,- Kč/ha;
pronájem areálu fotbalového hřiště Sokolu Chotýšany;
pronájem části obecních pozemků v areálu obalovny BES s.r.o.;
prodej části obecních pozemků p. Hrstkovi;
směnu obecního pozemku v areálu společnosti Rabbit Chotýšany a.s. s pozemky společnosti Rabbit Trhový
Štěpánov a.s.;
odkup části pozemku od p. Sysla u autobusové zastávky na Chotýšce dle zhotoveného geometrického plánu;
zadání vypracování projektové dokumentace na řešení chodníků v obci;
realizaci aukce na sběr a svoz odpadů pro obec;
uzavření dodatku k uvedení stávajícího územního plánu do souladu s platným stavem katastru nemovitostí

s Ing. Maryškou;
2) pověřuje

starostu jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecných pozemků;
starostu zajištěním převodu pozemků pod komunikacemi na obec;
starostu opětovným uzavřením smluv ohledně převodu pozemku pozemků – autobusová zastávka Toulov;
starostu zajištěním provedení bezplatné směny pozemků s pí Potůčkovou;
starostu uzavřením nájemní smlouvy se společností BES s.r.o.;
starostu jednáním s Římskokatolickou farností v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova;
starostu uzavřením kupní smlouvy se společností BES s.r.o.;
starostu uzavřením smlouvy na vypracování projektové dokumentace na projekt ZŠ a MŠ Chotýšany;
starostu zajištěním prodloužení plánované komunikace u Křížku o cca 14 m;
starostu uzavřením pachtovní smlouvy na pět let s p. Vojtou za roční pachtovné 1.800,- Kč/ha;
starostu uzavřením smlouvy o výpůjčce na areál fotbalového hřiště se Sokolem Chotýšany;
starostu uzavřením pachtovní smlouvy se společností BES s.r.o. na části obecních pozemků v areálu
obalovny;
m) starostu podáním žádosti o dělení pozemků a následně uzavřením kupní smlouvy na část obecních pozemků
p. Hrstkovi;
n) starostu podání žádosti o dělení pozemků a následně uzavřením kupní smlouvy na vyměřenou část pozemku
p. Sysla u autobusové zastávky na Chotýšce;
o) starostu zadáním vypracování projektové dokumentace na řešení chodníků v obci;
p) starostu jednáním ohledně realizace aukce na sběr a svoz odpadů pro obec;
q) starostu zajištěním dalších cenových nabídek a grafických návrhů tabulí;
r) starostu uzavřením dodatku k uvedení stávajícího územního plánu do souladu s platným stavem katastru
nemovitostí s Ing. Maryškou;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

3) bere na vědomí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
převod prostředků z fondu rozvoje bydlení na položku 1222;
závěrečný účet obce za rok 2014;
informace o získané dotaci;
variantu C k vypracování projektové dokumentace na projekt ZŠ a MŠ Chotýšany;
nabídku na informační cedule;
nabídku stolního kalendáře na rok 2016;
uspořádání běžeckého závodu.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2015 od 1800 hodin.

Místní lidová knihovna v Chotýšanech.
/Volné pokračování předchozí kroniky Josefa Šimka – 3. díl/
Na Obecní úřad Chotýšany byly během roku 2002 a 2003 postupně převedeny knižní soubory v počtu
1769 ks od Městské knihovny Vlašim. Tím byly vyrovnány veškeré majetkové závazky vyplývající z odstoupení
od Smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti doplňování a zpracování výměnných knižních souborů mezi Městskou
knihovnou Vlašim a Obecním úřadem Chotýšany. Od června 2002 naše knihovna spolupracuje s Regionálním
centrem městské knihovny v Benešově.

Reorganizace místností na obecním úřadě
Na obecním úřadě se během února a března 2005 započalo reorganizací místností. Nejdříve se podařilo
přestěhovat místní knihovnu. Pro tu se našly nové prostory v přízemní zasedací místnosti. Také byla nově zařízena
nábytkem. Byly zakoupeny nové regály pro knihy a stoly pro umístění nově repasovaných počítačů
k provozování veřejného internetu. A jelikož má tato místnost zajistit vzdělávání, povedlo se zde vkusně umístit
i nové vitríny a nástěnky. Ty by měly být využity převážně k instalaci výstav týkající se historie naší obce
a regionu. Své umístění zde našla i spolková regionální knihovna Sdružení přátel Chotýšan, která zde bude sloužit
převážně k místnímu studiu.
Od 1. dubna 2006 nastoupila jako nová knihovnice Štěpánka Hřebíčková z č.p. 84. Za působení knihovnice
Štěpánky Hřebíčkové se v naší knihovně mnoho změnilo. Samozřejmě k lepšímu! Velmi dobře začal fungovat
i výpůjční fond z Benešovské knihovny, ve kterém se dvakrát do roka obměňovalo kolem 50 knih. Byly uskutečněny
i některé akce pro děti. Celkem za rok 2007 se registrovalo 35 čtenářů z toho 9 dětí a 570 výpůjček
z toho 259 výpůjček od dětí do 15 let
V souvislosti s vyklízením školy před započetím její rekonstrukce v roce 2006 byla do Obecní knihovny
prozatímně nastěhována i Školní knihovna. Takže zde našla uplatnění pro zdejší školní mládež nejen do jejího
zpětného navrácení do nově zrekonstruované školní budovy počátkem ledna, ale i o prázdninách.
Začátkem září r. 2006 byla uspořádána výstava k 100. výročí povodně na Chotýšance, kterou do knihovny
připravil místní kronikář Miroslav Švarc ve spolupráci s Monikou Matouškovou a mikroregionem Chopos, který se
podílel hlavně technicky za finanční podpory Středočeského kraje. Výstava nejprve putovala 6 místy, nežli byla
dočasně nainstalována v naší knihovně. Na této výstavě byly prezentovány dobové fotografie /zvětšené reprodukce/
přímo zhotovené po povodni, fotografie z průběhu prací na regulaci toku, několik porovnávajících pohlednic z doby
ještě před povodní a fotoreportáž strategických míst celého povodí Chotýšanky pořízené v roce 2006. Dalším
doplňkem výstavy byly reprodukce archiválií, zápisy z obecních, školních a církevních kronik, výstřižky dobových
novin pojednávajících o této povodni.

Počátkem srpna 2007 knihovna obdržela nový počítač a multifunkční zařízení pro kopírování, tisk
a skenování. Finanční prostředky na toto vybavení získala z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje a za
přispění naší obce.
Paní Hřebíčková oznámila ukončení své činnosti knihovnice k 31. 12. 2007, neboť z časových důvodů
nemohla již tuto funkci zastávat. Zastupitelstvo v Chotýšanských novinách poděkovalo paní Štěpánce Hřebíčkové za
její dosavadní činnost a její svědomité vedení místní knihovny.

M. Švarc - kronikář

pokračování příště ....

Josef Šimek – Pamětní kniha Čtenářsko – ochotnické jednoty v Chotýšanech – část II.
Léta Páně 1945 – II. díl
V odpoledních hodinách visely již na většině domů prapory v československých barvách. Bylo skutečně krásné
a obdivuhodné, jak každý sháněl a hleděl si opatřit prapor. Na četnické stanici objevil se dokonce i rudý prapor, dík
pohotovosti dcery vrchního četnického strážmistra Zdeny Moravcové. Rozrušení bylo veliké. V podvečerních hodinách,
v sobotu, šel jsem se též podívat „na Kopeček“. Bylo tam jako v úle. Ve dveřích kuchyně setkal jsem se s Josefem
Tůmou. Široký úsměv, silný stisk ruky, jediné jeho slovo: „Josefe …“, to bylo vše, co jsme v té chvíli tehdy mezi sebou
vyměnili. Ale to málo mluvilo za mnoho. Tím jediným svým slovem jakoby chtěl vyjádřit všechnu radost, uspokojení nad
konečným zúčtováním s nenáviděnými Němci. A jistě, že jsem mu porozuměl!
Podle zprávy z rozhlasu dohodli se občané, přítomní „na Kopečku“, že se i u nás ustanoví Místní národní výbor.
Bez dlouhého rozmýšlení bylo přikročeno ihned k činu a do Národního výboru se zvolili: ředitel Otto Langhammer majitel místního velkostatku, MUDr. Josef Bořkovec z Prahy – majitel domku čp. 13, který tehdy náhodou dlel právě zde,
dále kovář Josef Jukl, řídící učitel Zbyněk Theissig, rolník Jaroslav Kuthan a ještě snad několik jiných. A ihned se dali do
práce. Jak to už v podobných případech bývá, neuvažuje se mnoho a hned se chce jednat. Někdo z přítomných si
vzpomněl, že by se měli ihned vystěhovat Němci, ubytovaní ve škole. Bylo to několik německých rodin, uprchlíci
z Pruského Slezska, z krajů, které byly Němci nuceni vyklidit před postupující Rudou armádou. Naše obec musela asi
dvacet těchto uprchlíků též ubytovat, a jelikož jinde to nebylo možné, nastěhovali se do školy. Na tyto Němce si tehdy
někdo vzpomněl a členové Národního výboru tudíž nemeškali a ještě s několika dalšími občany došli do školy. Tam
ustrašeným Němcům, kteří asi již tušili, že se něco děje oznámili (ředitel Langhammer, který znal dobře německy), že je
konec války, Německo že je poraženo a oni tedy že se musí ihned vystěhovat. Po kratší debatě bylo rozhodnuto, že budou
odvezeni druhý den ráno na nádraží, a odtud pak dopraveni dále. Do té doby si měli všechno připravit. S blížícím se
večerem v sobotu dne 5. května se však celková situace poněkud zhoršila. Němci se v Praze zuřivě bránili. Pražští občané
bojovali takřka s holýma rukama, nebylo dostatek zbraní. Seděli jsme tehdy „na Kopečku“ a poslouchali zoufalé volání
Prahy o pomoc. Bylo to hrozné a drásající, když jsme museli nečinně přihlížet a poslouchat: „… od Benešova postupují
ku Praze německé tanky. Voláme všechno obyvatelstvo, aby se na silnicích stavěly dostatečné překážky.“
Po jásotu následovala první strašlivá noc. Nikdo na spaní ani nepomyslil. Seděli jsme u přijímačů v truchlivém
mlčení. Naděje a zklamání, nadšení a zoufalství? Bylo nutno utvořit hlídky, které pak po celou noc střídavě procházely
obcí. A tehdy poznal Národní výbor, že se dopustil přehmatu, co se týče okamžitého vystěhování německých uprchlíků.
Po státní silnici stále ještě proudilo německé vojsko. Bylo dokonce i nutno vyvěšené prapory schovat, neboť byla
oprávněná obava, že Němci ve své zběsilosti začnou po nich střílet. Bylo jistě velkým štěstím, že táhnoucí tlupy
německých vojsk se u nás nezastavily. Němci, ubytovaní ve škole jistě by si jim byli postěžovali a bylo by to dopadlo asi
tak, jako v některých obcích za Vlašimí. Tam Němci několik lidí postříleli, rozvěsili je po stromech na návsi a obce
zapálili. Hrozné pomyšlení.
V pondělí a v úterý se už nálada zase zlepšovala. Přestalo i pršet. A pak jsme z rozhlasu uslyšeli:
BEZPODMÍNEČNÁ KAPITULACE. Tato dvě slova vykřikovaly ampliony po celém světě. Slyšeli je vojáci i civilisté,
osvobození koncentráčníci i vězňové, které ještě dělila mříž od světa. Slyšeli je muži i ženy, děti i starci a všichni ta dvě
slova pili plnými doušky jako balzám na rány, hluboké šest dlouhých a strašných let. Nechtěli je však slyšet pražští
okupanti a vojenští velitelé, černé hordy esesáků a hnědé košile a všichni ti „leitři a führeři“, neboť pro ně ta dvě slova
neznamenala jen konec osobního blahobytu a ukájení zvrácených pudů, ale také spravedlivou odplatu. A tak bílý prapor
míru, který ovíjel v tu chvíli celou Evropu, nevlál ještě nad jejím srdcem. Praha stále ještě volala o pomoc. A tak konečně
přišlo ráno ve středu dne 9. května 1945, které za úsvitu ukazovalo krásný den. Nikdo však netušil, že tento den bude
navždy žít jako historicko – radostný a šťastný den v duších celého našeho národa. Neboť ve 4 hodiny ráno tohoto dne
9. května 1945 přejel s rachotem první tank Rudé armády hranice Prahy v Dejvicích za Hanspaulkou. Praha volala
zoufale o pomoc. Kdo ji uslyšel? A kdo ji vyslyšel? Východ slyšel její volání. Slyšel je od prvního zoufalého výkřiku.
A v tom okamžiku se daly Rudé gardy na pochod. Jejich uniformy byly ještě vlhké vlastní krví a páchly čmoudem
berlínského spáleniště, v očích jim seděl prach jeho rumiště a tváře byly zčernalé sazemi, ale šly. Hnaly se tři dny a tři
noci beze spánku a bez odpočinku. Bratr volal bratra. Což je možno neslyšet a což je možno nevyslyšet? Tanky duněly po
silnicích, děla hřímala v trysku pochodu, Katušky zpívaly. Tři dny a tři noci. A čtvrtého dne časně z rána rozrazil klín
jejich smršti černou smyčku, která škrtila Prahu. Dlažba se chvěla a domy se třásly střelbou. A ještě více jásotem milionu
srdcí lidu, která se objímala svou láskou a vděčností. „Da zdrávstvujeť Krasnaja armija.“
Psáno r. 1945 - Josef Šimek /upraveno/
Pokračování příště ...
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